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ABSTRAK 

 

  

 Narapidana yang ditangkap dan dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan 

akan direhabilitasi dan dibina, agar nantinya ketika kembali ke masyarakat tidak 

mengulangi perbuatan yang sama. Dalam hal ini, implementasi ajaran agama 

Islam memiliki peran penting dalam proses pembinaan, karena salah satu 

penyadaran bagi narapidana adalah dengan cara mengembalikan ke jalan agama. 

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Lokasi 

penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. Jenis data yang 

digunakan meliputi data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui 

wawancara, studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh disusun dalam 

bentuk metode kualitatif. 

 Melalui hasil penelitian disimpulkan bahwa tujuan implementasi ajaran 

agama Islam dalam kerangka pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II B Klaten dikatakan berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator-

indikator keberhasilan pada diri narapidana itu sendiri. 

 

Kata Kunci: Implementasi Ajaran Agama Islam, Pembinaan, Narapidana 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

         Prisoners who were arrested and put Penitentiary will be rehabilitated and 

fostered, so that later when he returned to the community not to repeat the same 

conduct. In this case, the implementation of the Islamic religion has an important 

role in the process of coaching, because one of awareness for prisoners is to return 

to the path of religion. 

This research includes research that is descriptive. The study site 

Penitentiary Class II B Klaten. Type of data used include primary and secondary 

data. Methods of data collection through interviews, literature studies and field 

studies. The data obtained are arranged in the form of qualitative methods. 

Through the study concluded that the purpose of implementing the teachings 

of Islam within the framework of coaching Penitentiary inmates in Class II B 

Klaten is successful. This can be seen from the indicators of success on the 

inmate's own self. 

 

Keywords: Implementation of Islamic Doctrine, Development, Inmates 
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IMPLEMENTASI AJARAN AGAMA ISLAM DALAM KERANGKA 

PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  

KELAS II B KLATEN 

 

PENDAHULUAN 

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh serta 

yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata 

berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan 

terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem 

bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakkan 

hukum.
1
 

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal hukum kepidanaan, yakni sistem aturan 

yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk 

dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana 

tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam 

penegakannya.
2
 

Perbuatan melanggar hukum tersebut disebabkan oleh sifat dan perilaku yang 

tidak didasari oleh iman yang kuat sehingga bisa dikatakan merupakan suatu bukti 

lemahnya iman seseorang terhadap Allah S.W.T. Karena keyakinan terhadap agama 

yang menjadi bagian dari unsur kepribadian itu, akan mengatur sikap dan perilaku 

seseorang secara otomatis dari dalam. Ia tidak mau mengambil hak orang lain atau 

menyelewengkan sesuatu bukan karena takut kemungkinan ketahuan hukuman 

                                                 
1
  Evi Hartanti, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika. Hal:1. 

2
 Ilhami Bisri, 2004, Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi hukum di Indonesia,  

Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal: 39-40. 
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pemerintah atau masyarakat, tetapi karena ia takut kehilangan ridhaNya yang 

diyakininya.
3
 

Oleh karena itu di sinilah pentingnya peranan suatu agama, dalam membentuk 

iman yang kuat. Menurut dasar yang sedalam-dalamnya, agama menghendaki 

persatuan umat manusia dalam persaudaraan. Dengan mengetahui dan mendalami 

ajaran agama Islam setidaknya manusia tahu akan akibat dari perbuatan yang ia 

lakukan sehingga manusia akan berpikir jauh ke depan apabila akan melakukan suatu 

tindakan yang menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. 

Klaten adalah Kabupaten di Jawa Tengah yang kondisi geografisnya sangat 

strategis. Secara sosiologis kondisi masyarakatnya sangat majemuk. Agama Islam 

merupakan agama mayoritas masyarakatnya. Walaupun semakin banyak fasilitas 

ibadah seperti masjid dan syiar Islam, namun dari tahun ke tahun tingkat pelanggaran 

hukum yang dilakukan masyarakatnya terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu 

implementasi ajaran agama Islam ini berkaitan erat dengan pembinaan mental 

narapidana agar tidak mengulangi kejahatannya. Berdasarkan permasalahan ini, maka 

penulis akan melakukan penelitian guna menyusun skripsi yang berjudul: 

“IMPLEMENTASI AJARAN AGAMA ISLAM DALAM KERANGKA 

PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B 

KLATEN”. 

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan implementasi ajaran agama Islam 

dalam kerangka pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 

                                                 
3
  Zakiah Darajat, 2000, Kesehatan Mental, Jakarta: Gunung Agung. Hal. 11. 
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Klaten. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menentukan 

perumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah implementasi 

ajaran agama Islam dalam kerangka pembinaan narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Klaten, faktor apa saja yang menjadi pendukung dan 

penghambat pelaksanaan implementasi ajaran agama Islam dalam kerangka 

pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten serta upaya-

upaya apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten 

untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. 

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui implementasi ajaran agama Islam 

dalam kerangka pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 

Klaten, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan implementasi ajaran agama 

Islam dalam kerangka pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 

Klaten dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Klaten untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi 

menuju Sistem Pemasyarakatan yang lebih baik. 

 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LP 

(Lembaga Pemasyarakatan).
4
 Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga 

subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya, sehingga tidak harus diberantas atau 

dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat 

                                                 
4
 Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Rafika Aditama. 

Hal: 105. 
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menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, 

kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan 

pidana.
5
 

Peran agama sangat dibutuhkan untuk menciptakan moralitas masyarakat yang  

beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah dalam hal ini memberikan tugas 

kepada lembaga pemasyarakatan untuk membina dan membimbing narapidana agar 

tidak mengulangi perbuatannya tersebut. 

Yang perlu dikaji atau diteliti sebelum  memberikan pembinaan ajaran agama 

Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten  adalah apa yang menjadi 

penyebab atau latar belakang bagi dirinya sehingga dia melakukan suatu tindak 

pidana atau tindakan melanggar hukum. Setelah hal tersebut terpenuhi maka 

selanjutnya narapidana diberikan pembinaan ajaran agama Islam dengan Al Qur`an  

dan hadits sebagai petunjuk dan acuan.
6
 

 

METODE PENELITIAN 

 Metode penulisan skripsi ini, dilaksanakan dengan menggunakan metode 

penelitian diskriptif,
7
 dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Data sekunder 

mapun data primer dikumpulkan dengan cara studi lapangan dan studi pustaka. 

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik 

                                                 
5
  C.I. Harsono Hs, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana , Jakarta: Djambatan. Hal: 18-19. 

6
 Ahmad Zain, Selasa, 20 Maret 2007 18.14: Tafsir Al Qur’an dan Kehidupan, dalam 

http://ahmadzain.wordpress.com/2007/03/20/tafsir-qs-al-baqarah-ayat-2-3/, diakses Rabu, 28 Maret 

2012 pukul 20.32. 
7
  Soerjono dan Abdulrahman. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 23. 

http://ahmadzain.wordpress.com/2007/03/20/tafsir-qs-al-baqarah-ayat-2-3/
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melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis kualitatif 

kemudian disajikan secara deskriptif. Adapun pengambilan tersebut secara induktif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Implementasi Ajaran Agama Islam Dalam Kerangka Pembinaan 

Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten 

 

Implementasi Ajaran Agama Islam merupakan salah satu bentuk pembinaan 

bagi narapidana yang bersifat Ultimum Remidium (upaya terakhir) yang lebih 

tertuju kepada diri narapidana agar sadar akan perbuatannya sehingga pada saat 

kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagaman, 

sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan 

di tengah-tengah masyarakat.
8
 Prinsip pembinaan dengan sebuah pendekatan yang 

lebih manusiawi tersebut terdapat dalam usaha-usaha pembinaan dengan sistem 

pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 

tentang pemasyarakatan.  

Pemasyarakatan berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga 

menjadi warga yang baik dan berguna.
9
 Sebagaimana tercantum dalam Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa Sistem 

Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara 

pembinaan narapidana (warga binaan) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan 

                                                 
8
Didin Sudirman, 2006, Masalah-Masalah Actual Tentang Pemasyarakatan, Pusat Pengembangan 

Kebijakan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Gandul Cinere Depok. Hal. 52. 
9
 Romli Atmasasmita, 1982, Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai. Bandung: Armico.Hal. 44. 
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secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat, untuk meningkatkan 

kualitas warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, sehat dan 

bertanggung jawab pada diri, keluarga dan masyarakat, sehingga dapat 

mengintegrasikan dirinya ke dalam masyarakat dan dapat kembali berperan 

sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. 

Implementasi Ajaran Agama Islam Dalam Kerangka Pembinaan Narapidana 

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dilakukan secara terencana, 

terarah dan terpadu. Terencana, yaitu implementasi ajaran agama Islam dalam 

kerangka pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 

Klaten yang antara lain meliputi kegiatan sholat dan pengajian diselenggarakan 

secara terjadwal setiap hari. Baik terjadwal mengenai waktu maupun materinya. 

Terarah, artinya implementasi ajaran agama Islam dalam kerangka pembinaan 

bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten terarah pada 

perbaikan mental narapidana agar tidak mengulangi kesalahannya. Terpadu, yaitu 

mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila 

yang dilaksanakan antara pembina, yang dibina dan masyarakat, untuk 

meningkatkan kualitas warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, 

sehat dan bertanggung jawab pada diri, keluarga dan masyarakat, sehingga dapat 

mengintegrasikan dirinya ke dalam masyarakat dan dapat kembali berperan 

sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. 
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B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Implementasi Ajaran 

Agama Islam Dalam Kerangka Pembinaan Narapidana Di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Klaten 

 

1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Implementasi Ajaran Agama Islam 

Dalam Kerangka Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II B Klaten 

 

Terkait dengan pelaksanaan implementasi ajaran agama Islam di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Klaten yang berkapasitas 370 orang yang sekarang 

dihuni oleh 44 orang tahanan dan 279 orang narapidana tersebut dalam 

melakukan pembinaan terdapat beberapa faktor pendukung, antara lain telah 

bekerjasama dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun 

instansi non pemerintah. Instansi Pemerintah antara lain Rumah Sakit Umum 

“dr. Soeradji Tirtonegoro”, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Kantor Dinas 

Agama Kabupaten Klaten. Instansi non Pemerintah antara lain Ormas Islam 

(Aisiyah) dan Gereja Katholik Maria Asumpta. Dalam implementasi ajaran 

agama Islam bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten 

dibantu oleh pembina keagamaan yang berasal dari Ormas Islam (Aisyah) dan 

Departemen Agama. Untuk jumlah pembinanya sendiri masing-masing dari 

beberapa pihak tadi dalam melakukan pembinaan agama Islam di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Klaten jumlahnya berbeda. Begitu pula yang 

bertugas untuk memberikan pembinaan juga terkadang bergantian. Adapun 

jadwal implementasi Ajaran Agama Islam berupa kegiatan iqro di masjid Al-

Zikru Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten diharapkan dapat 

memperlancar proses bimbingan dan pembinaan ajaran agama Islam bagi 
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narapidana dan diharapkan narapidana ada peningkatan moralitas yang lebih 

baik. 

Selain faktor-faktor di atas, ada beberapa faktor pendukung lain dalam 

pembinaan agama Islam bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

II B Klaten yaitu: 

a. Masjid 

Dengan adanya masjid yang terletak di dalam blok semua penghuni 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten mempunyai ruang khusus 

yang dapat digunakan sebagai tempat ibadah dan untuk kegiatan lainnya. 

b. Alat perlengkapan sholat 

Agar proses implementasi ajaran Agama Islam dapat berjalan dengan 

baik adapun alat perlengkapan yang disediakan oleh Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Klaten sebagai sarana pelengkap sholat. 

Seperti sajadah dan karpet. 

c. Perlengkapan belajar mengajar 

Adanya pembinaan narapidana dengan kegiatan-kegiatan keagamaan 

yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten seperti 

praktek dakwah, belajar baca tulis Al-Qur'an dan sebagainya maka 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten juga menyediakan 

perlengkapan belajar mengajar sebagai sarana pendukung kegiatan 

tersebut. Yaitu dengan adanya meja kecil untuk belajar baca tulis Al-

Qur'an, papan tulis, spidol, penghapus, juz Amma, iqro dan Al-Qur’an. 
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2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Implementasi Ajaran Agama Islam 

Dalam Kerangka Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II B Klaten 

 

Pertama, terkait dengan keterbatasan bangunan. Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Klaten yang terletak di tengah-tengah kota Klaten 

sangat mempengaruhi jumlah bangunannya. Dengan lahan Lembaga 

Pemasyarakatan yang minim maka bangunan yang dimiliki oleh Lembaga 

Pemasyarakatan sangat terbatas. Maka dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya 

bangunan yang dikhususkan untuk ruang baca atau perpustakaan sangat 

menghambat dalam proses implementasi ajaran agama Islam dalam kerangka 

pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. 

Kedua, tentang keadaan sarana atau prasarana. Untuk menunjang 

pembinaan yang baik maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang 

cukup memadai, pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten sarana dan 

prasarana yang menunjang program pembinaan masih dirasa sangat kurang. 

Hal tersebut jelas sangat mempengaruhi program pembinaan yang akan 

dijalankan. Seharusnya agar pembinaan berjalan dengan baik pada setiap 

Lembaga Pemasyarakatan terdapat berbagai macam buku-buku bacaan, 

khususnya tentang ajaran agama Islam guna menambah wawasan dan 

pengetahuan keIslaman bagi narapidana. 

Ketiga, terkait kualitas dan kuantitas petugas. Dari seluruh pegawai yang 

berjumlah 92 orang tidak ada satu pegawaipun di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II B Klaten yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Agama Islam, 
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sehingga dalam melakukan pembinaan ajaran Agama Islam sangat kurang 

maksimal karena hanya dilakukan oleh petugas yang latar belakang agamanya 

sangat terbatas. 

Keempat, masalah terkait tentang partisipasi masyarakat. Selama ini peran 

masyarakat dalam mendukung program pembinaan yang dijalankan oleh 

pihak Lembaga Pemasyarakatan dirasa masih sangat kurang, padahal salah 

satu unsur yang paling menentukan dari keberhasilan sebuah pembinaan 

adalah dengan adanya partisipasi dari masyarakat. 

 

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 

Klaten Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Menuju 

Sistem Pemasyarakatan Yang Lebih Baik 

 

Pertama, terkait dengan keterbatasan bangunan. Maka langkah yang ditempuh 

oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten adalah mengajukan permohonan 

untuk merenovasi dan menambah bangunan yang sudah ada semaksimal mungkin 

agar pelaksanaan pembinaan di bidang apa saja dapat terlaksana dengan baik. 

Mengingat untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan yang baru terlalu besar 

biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Pusat, maka diharapkan agar 

pihak Pemerintah Pusat dapat menambah bangunan khusus ruang baca atau 

perpustakaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dengan tujuan untuk 

mengatasi hambatan dalam proses pembinaan ajaran agama Islam yang timbul 

dikarenakan keterbatasan bangunan yang ada. 
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Kedua, tentang keadaan sarana atau prasarana. Permasalahan ini sebenarnya 

bukan masalah baru. Untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana yang masih 

minim tersebut pihak Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan berbagai 

instansi pemerintah maupun non pemerintah. Contohnya bekerja sama dengan 

Ormas Islam Aisiyah agar mengadakan perpustakaan keliling guna menambah 

pengetahuan dan wawasan narapidana. 

Ketiga, terkait kualitas dan kuantitas petugas. Dengan keadaan seperti itu 

langkah yang ditempuh oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten untuk 

menyiasati kekurangan pegawai yang profesional dalam bidang agama Islam 

maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten mengajukan permohonan 

penambahan pegawai pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor 

Wilayah Jawa Tengah khususnya untuk penambahan pegawai yang berlatar 

belakang Sarjana Agama Islam. 

Keempat, masalah terkait tentang partisipasi masyarakat. Peran masyarakat 

dalam mendukung program pembinaan yang dijalankan oleh pihak lembaga 

pemasyarakatan dirasa masih sangat kurang, padahal salah satu unsur yang paling 

menentukan dari keberhasilan sebuah pembinaan adalah dengan adanya 

partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu, untuk menyikapi kurangnya 

partisipasi dari masyarakat setempat dalam mensukseskan program pembinaan, 

pihak Lembaga Pemasyarakatan selalu mengadakan penyuluhan-penyuluhan 

kepada masyarakat sekitar agar lebih peduli pada proses reintegrasi narapidana. 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pembinaan Agama Islam bagi narapidana diharapkan dapat menumbuhkan 

kesadaran pada narapidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan 

kembali ke jalan yang benar, jalan yang sesuai aturan dan diridhoi oleh Allah 

SWT. 

2. Kegiatan pembinaan Agama Islam bagi narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dapat dikatakan berhasil. Sebagaimana 

hasil dari penelitian penulis bahwa hal tersebut dapat dilihat dari indikator-

indikator keberhasilan pada diri narapidana itu sendiri, di mana sebagian besar 

warga binaan yang dulunya sebelum masuk ke dalam Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Klaten tidak pernah melaksanakan sholat, tidak 

bisa membaca Al-Qur’an, bahkan tidak mengenal agama sekarang dengan 

sangat aktif selalu mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan seperti sholat 

berjamaah, pengajian dan ceramah agama yang diselenggarakan oleh 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten. Dengan demikian terbukti 

bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten telah berhasil membuat 

penghuninya meyakini ajaran agama yang dianutnya dan menyadari bahwa 

agama adalah suatu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia dan selalu 

berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. 

3. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembinaan Agama Islam bagi narapidana 

yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten tidak terlepas dari 
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faktor-faktor penghambat jalannya pembinaan di mana faktor-faktor tersebut 

antara lain sarana atau fasilitas yang belum memadai, contohnya seperti belum 

adanya perpustakaan, kurangnya jumlah buku-buku bacaan tentang 

keIslaman, petugas yang kurang profesional dan partisipasi dari masyarakat 

yang masih kurang. 

B. Saran 

1. Hendaknya para narapidana agar lebih giat dan aktif dalam mengikuti 

program pembinaan, karena dengan keaktifan maka akan timbul pemahaman 

yang lebih tentang agama yang dapat mempertebal iman dan ketakwaan 

kepada Allah SWT. 

2. Dengan adanya faktor-faktor penghambat dalam melakukan pembinaan 

hendaknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dapat mengatasinya 

yaitu dengan menambah atau mengatur ulang tata bangunan untuk 

memaksimalkan fungsi bangunan yang ada, menambah jumlah pegawai yang 

profesional dalam pembinaan Agama Islam atau mendatangkan orang yang 

ahli dibidang Agama Islam, mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi 

yang lain dan mengadakan perpustakaan keliling guna menambah 

pengetahuan dan wawasan narapidana, mengajak masyarakat setempat agar 

ikut terlibat dalam proses pembinaan yang dilakukan pihak Lembaga 

Pemasyarakatan agar proses reintegrasi dari narapidana dapat berjalan dengan 

baik. 
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